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TECHNOLOGIE
Parní čistič je speciální přístroj používají-
cí horkou a vysokotlakou páru pro čištění 
podlah, oken, dlaždic, nečistot v kuchyni, 
WC, apod. S parním čističem budete moci 
dokonce i žehlit oděvy. Pára je ekologický 
prostředek pro čištění, nepoužíváte žádné 
agresivní chemikálie ani běžné čistící pro-
středky. Pára ničí bakterie, alergeny, roz-
toče, odstraňuje plísně. Pomocí parního 
čističe můžete odstranit i zažranou špínu a 
mastnotu. Přístroj má automatický systém 
kontroly ohřevu, aby mohl vydávat nepře-
tržitě páru. Pára vycházející z přístroje je 
pouze z čisté vody, bez použití jakýchkoli 
toxických chemikálií. 

BEZPEČNOST
Parní čistič má automatickou bezpečnost-
ní ochranu proti přehřátí (automatické 
vypnutí). Přístroj bude v provozu, pouze 
pokud nádržka bude obsahovat dosta-
tečné množství vody. Centrální systém 
udržuje konstantní teplotu páry v tlako-
vé nádobě v rozmezí od 110-130°C. Parní 
čistič má funkci automatického uvolnění 
tlaku. Pokud je tlak v nádržce vysoký, auto-
maticky se uvolní. Přístroj je vybaven dlou-
hým izolovaným přívodním kabelem.

ODOLNOST
Parní čistič je vyroben z kovu hliníkové sli-
tiny s extrémním zesílením vnitřních částí, 
díky tomuto je parní čistič bezpečnější a 
odolnější. Vnější část přístroje je vyrobena 
z odolného PP plastu.

PARNÍ ČISTIČ
NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Prosíme, uschovejte tento návod i pro pozdější nahlédnutí.
Předáváte-li výrobek další osobě, předejte jí i tento návod.

EKONOMICKÝ PROVOZ
Parní čistič má speciálně zkonstruované 
ohřené trubice, tím poskytuje vyrovnanou, 
výkonnou a ekonomickou tvorbu ohřevné 
energie. Konstrukce dvojího pláště zame-
zuje tepelným ztrátám.

POHODLNÉ POUŽITÍ
Parní čistič se snadno používá. Jakmile 
zapojíte přístroj do elektrické zásuvky, 
ohřevný systém začne pracovat a vydávat 
potřebnou teplotu pro tvorbu páry. 
K parnímu čističi lze použít širokou škálu 
příslušenství vhodného pro různé úklidové 
a čistící práce v domácnosti (vyčistí dlaždi-
ce v koupelně, umyvadla, špínu a mastno-
tu ze sporáku, vyčistí a vydesinfikuje WC, 
umyje okna, vyžehlí, atd.) . Nástavce velmi 
snadno vyměníte.
Poznámka:
V originálním balení parního čističe je při-
baleno základní příslušenství. Rozšířené pří-
slušenství dokoupíte u svého prodejce či na  
www.tvproducts.cz .

Upozornění:
Používejte pouze originální náhradní díly. 
Použitím dílů jiných prodejců se vystavuje-
te nebezpečí nekompatibility a riziku úra-
zu.
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POPIS DÍLŮ

1. Tlačítko pro uvolnění páry
2. Rukojeť
3. Přívodní kabel
4. Nádržka (na vodu)
5. Kontrolka
6. Režný kartáč
7.   Nástavec na čištění WC  

(volitelné příslušenství)
8. Plnící odměrka
9. Nálevka
10.  Stírací lišta na okna  

(volitelné příslušenství)
11. Nástavec na čištění
12. Nástavec s tryskou
13.  Návlek  

(2 ks navíc - volitelné příslušenství)
14. Krátká tryska
15. Bezpečnostní víko
16 . Drátěný kartáč  

(volitelné příslušenství)
17 . Prodlužovací hadice  

(volitelné příslušenství)

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

                      STOP         VAROVÁNÍ

Nepoužívejte přístroj venku, je ur-
čen pouze pro použití ve vnitřních 
prostorách.

 Nenechávejte přístroj zapnutý bez 
dozoru. Pokud přístroj nepoužívá-
te, vytáhněte zástrčku z elektrické 
zásuvky. Před čištěním přístroje 
vytáhněte zástrčku z elektrické zá-
suvky.

  Nikdy nemiřte parním čističem na 
sebe, na jiné osoby, zvířata, elek-
trické přístroje.

 Používejte pouze v souladu s tímto 
návodem. Používejte pouze origi-
nální příslušenství, nekombinujte 
s příslušenstvím jiných parních 
čističů.

 Je-li poškozena přívodní šňůra či 
zástrčka, přístroj nefunguje správ-
ně, je poškozen, spadl, zapomněli 
jste jej venku nebo upadl do vody 
NEPOUŽÍVEJTE JEJ.  Zajistěte kon-
trolu a opravu přístroje v odbor-
ném servisu.

 Přístroj netahejte ani nepřená-
šejte za přívodní šňůru. Chraňte 
přívodní šňůru před poškozením 
(pozor na skřípnutí šňůry ve dve-
řích, vedení šňůry přes ostré hrany, 
atd.). Chraňte přívodní šňůru před 
horkými zdroji (sporáky, radiátory, 
apod.).
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 Zkontrolujte, zda je přívodní na-
pětí uvedené na štítku přístroje v 
souladu s dodávaným elektrickým 
proudem. 

 Neodpojujte z elektrické zásuv-
ky tahem za šňůru. Vždy uchopte 
zástrčku pro odpojení z elektrické 
zásuvky.

 Přístroj nesmíte držet, pokud máte 
mokré či vlhké ruce. S přístrojem 
nesmíte pracovat, pokud nejste 
obutí.

 Pokud je přívodní šňůra poško-
zena, musí být vyměněna v od-
borném kvalifikovaném servisu. 
Vyvarujte se riziku zranění elek-
trickým proudem.

 Do otvorů nevhazujte žádné před-
měty. Nepoužívejte přístroj, po-
kud jsou otvory blokovány.

Přístroj skladujte uvnitř na su-
chém a čistém místě.

Pracovní plochu mějte dostatečně 
osvětlenou.

 Nikdy nenahýbejte přístroj na 
stranu v úhlu větším než 45°. Re-
spektujte svislou pozici přístroje 
při použití.

 Nikdy neponořujte přístroj do 
vody nebo jiných tekutin. Při dolé-
vání vody vždy nejprve vytáhněte 
zástrčku z elektrické zásuvky.

 Nikdy do vody parního čističe ne-
přidávejte aromatické produkty 
či mycí prostředky. Parní čistič by 

se mohl poškodit nebo se stát ne-
bezpečným pro provoz.

 Pozor, kovové části a nástavce jsou 
během použití horké. Nedotýkejte 
se horkých ploch. Před výměnou 
nástavců vyčkejte, dokud povrch 
nevychladne. 

 Nikdy přístroj sami neopravuj-
te ani nijak neupravujte. Veškeré 
opravy svěřte pouze odbornému 
kvalifikovanému servisu.

 Během používání přístroje musí 
být vždy našroubován bezpeč-
nostní kryt.

 Nepoužívejte v bazénech, vanách, 
apod. obsahujících vodu.

 Než doplníte vodu,  
postupujte takto:

1.  Odpojte přístroj z elektrické zásuvky.
2.  Snižte tlak stlačením tlačítka páry.
3.  Vyčkejte alespoň 3 minuty, dokud pří-

stroj nevychladne.
4.  Znovu uvolněte tlak stačením tlačítka 

páry.
5.  Pomalu odšroubujte bezpečnostní víko 

a vyčkejte 5 minut, než jej odklopíte.
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VAROVÁNÍ:
Maximální kapacita nádržky je 450ml! 
Nepřeplňujte, hrozí nebezpečí nad-
bytečného tlaku páry, který má vliv  
na vyvíjení páry. Mohlo by dojít k po-
škození přístroje a/nebo vážnému zra-
nění osob.

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM
1. Z krabice vyjměte všechny díly.
2.  Přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Vždy 

dodržujte instrukce uvedené v návodu.
3.  Zkontrolujte, zda nejsou díly poškozeny. 

Pokud ano, kontaktujte odborný servis a 
zajistěte opravu/výměnu.

POUŽITÍ
1.  Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod.
2.  Vždy dodržujte instrukce uvedené v návodu.
3.  Parní čistič je určen pouze pro použití ve 

vnitřních prostorách.
4.  Položte parní čistič na pevný stůl. Odšroubuj-

te bezpečnostní víko. 
5. Do otvoru nasaďte nálevku.
6.  Použijte plnící odměrku pro naměření 150-

270ml vody. Vodu nalijte pomocí nálevky do 
nádržky.

7.  Nasaďte a našroubujte bezpečnostní víko.
8. Zástrčku zapojte do elektrické zásuvky.
9.  Po cca 4 minutách začne parní čistič vyvíjet 

páru. Lehce stiskněte tlačítko páry, pára se 
začne uvolňovat.

10.  Po ukončení práce vytáhněte zástrčku z 
elektrické zásuvky. Před výměnou nástavců 
také nejprve vytáhněte zástrčku z elektrické 
zásuvky a vyčkejte, dokud nástavce nevy-
chladnou.

NALÉVÁNÍ VODY
1. Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
2.  Stiskněte tlačítko páry pro uvolnění 

páry, vyčkejte, dokud z přístroje nebude 
vycházet žádná pára. Vyčkejte alespoň  
3 minuty dokud přístroj nevychladne.

3.  Lehce pouze pootočte bezpečnostním 
víkem (pozor, možná se uvolní pára)  
a vyčkejte alespoň 5 minut, než víko úpl-
ně odklopíte. 

4.  Použijte odměrku a nálevku pro doplně-
ní vody.

5.  Nasaďte zpět bezpečnostní víko a řádně 
jej našroubujte.

PO POUŽITÍ
1. Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
2.  Stiskněte tlačítko páry pro uvolnění 

páry, vyčkejte, dokud z přístroje nebude 
vycházet žádná pára. Vyčkejte alespoň  
3 minuty dokud přístroj nevychladne.

3.  Lehce pouze pootočte bezpečnostním 
víkem (pozor, možná se uvolní pára)  
a vyčkejte alespoň 5 minut, než víko úpl-
ně odklopíte. 

4.  Vodu z nádržky zcela vylijte a nechte ná-
držku úplně vyschnout.

5.  Parní čistič skladujte bez nasazení mod-
rého bezpečnostního uzávěru.

POZNÁMKA:
1.  Kontrolka indikuje zapojení do elektric-

ké sítě.
2.  Vždy dbejte na našroubování bezpeč-

nostního víka dle uvedených instrukcí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění povrchu
Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky. Vy-
čkejte, dokud přístroj úplně nevychladne. 
Vnější plastovou část lze otřít navlhčeným 
hadříkem, lze přidat jemný mycí prostře-
dek). K čištění nepoužívejte agresivní che-
mikálie a abrazivní prostředky (tyto by 
mohli povrch poškrábat).
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Čištění nádržky
1) Do nádržky s vodou přidejte 1 lžíci octa, 
zašroubujte víčko a zapněte čistič do zá-
suvky.
2) Proud páry namiřte mimo podlahu nebo
jiné objekty. Spusťte páru a nechte tak vy-
prázdnit celý obsah nádobky.
3) Tuto proceduru opakujte, dokud nebu-
de vycházet pára normálně nebo nebude 
fungovat zcela bez problémů spouštěč 
páry.
4) Po odstranění vodního kamene, nádrž-
ku naplňte vodou a vypláchněte.
5) Nádržku naplňte vodou zapojte a nech-
te vycházet páru, dokud nebude vycházet 
pára bez zápachu octa.
6) Poté je připravený k dalšímu použití 
nebo proveďte kroky pro uskladnění nebo 
po použití.Í

Čištění příslušenství
Dle potřeby omyjte ve vodě. Lze přidat 
jemný saponát. Opláchněte v čisté vodě  
a řádně osušte.
Díly skladujte na suchém a čistém místě.

POUŽITÍ A NASAZENÍ  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nástavec s tryskou
-  nástavec s tryskou je univerzální nástavec 

vhodný pro běžné čištění tam, kde potře-
bujete vyvíjet tlak na malé ploše 

-  např. čištění spár mezi dlažicemi, kuchyň-
ského sporáku

Nástavec nasaďte na krátkou trysku parní-
ho čističe. Nástavec našroubujte po směru 
šipky (po směru hodinových ručiček).

Režný kartáč
Nástavec nasaďte na krátkou trysku parní-
ho čističe.

Nástavec na čištění
-  pro čištění a desinfekci rovných ploch 

jako koberců, sedacích souprav, apod.
-  s návlekem tuto plochu zároveň skvěle 

setřete dlaždice, pracovní desky kuchyně, 
apod.

Drátěný kartáč (volitelné příslušenství)
-  pro speciální plochy a extra silné nečistoty
Nástavec nasaďte na krátkou trysku parní-
ho čističe.
Nástavec na čištění WC (volitelné příslu-
šenství)
-  nástavcem lehce vyčistíte a vydesinfiku-

jete i okraj WC mísy.
-  nástavec je také ideální na hůře přístupná 

místa
Nástavec nasaďte na krátkou trysku par-
ního čističe. Nastavte požadovaný směr 
nástavce.
Prodlužovací hadice  
(volitelné příslušenství)
-  hadice je ohebná a obecně Vám umožní 

snadnější manipulaci
-  oceníte například při mytí oken, při po-

třebě dostat se na pro Vás hůře přístupná 
místa

Stírací lišta (volitelné příslušenství)
-  Vaše okna budou lehce zářivě čistá a beze 

šmouh
- lze použít i na čištění zrcadel v koupelně
Stírací lištu upevněte na Nástavec na čiště-
ní. Poté nasaďte na krátkou trysku parního 
čističe.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Jmenovité napětí/frekvence: 230V~50Hz
Použití pouze v elektrických zásuvkách s uzem-
něním. Jmenovitý elektrický proud nesmí být 
vyšší než 10A.
Kapacita nádržky: 450ml (max)
Ideální kapacita nádržky: 150-270ml
Jmenovitý výkon:  900W
Tlak páry: 0,2-3,5 bar
Výstup páry: 28g/min
Teplota páry v tlak. nádobě: 110-130°C

Tepelná pojistka: 172°C

POZOR, HORKÁ PÁRA!

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PRO-
STŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických  
a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v oka-
mžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt 
nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správ-
né likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběr-
ných místech, kde budou přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírod-
ní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních ne-
gativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, 
což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpa-
dů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu 
nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvi-
daci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s 
národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli 
závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití vý-
robku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návo-
du k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud 

jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uve-
denými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebeni funkčních častí výrobku v 

důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou 

výrobku (např. čištěni, výměna dílů podléhajících 
běžnému opotřebeni)

-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatic-
kými podmínkami, prašnosti, nevhodným použitím 
apod.)

-  na mechanická poškozeni v důsledku pádu výrobku, 
nárazu, úderu do něj apod.

-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo po-
užitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, pře-
tížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních 
dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního 
příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů 
nebo na použití originálního adaptéru k jinému vý-
robku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibi-
litu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabez-
pečeny proti mechanickému poškozeni při přepravě 
nese riziko případné škody výhradně majitel. Doda-
vatel si vyhrazuje právo na připadne změny v návodu 
k použiti a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazeni 
a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na 
modelu.


